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چکیده
هر مکان دارای بار معنایی مختص به خود اســت. در اجراهای تئاتر، انتخاب مکان و شــناخت روابط میان عوامل اجرایی در 
کارگردانان معاصر دســت به تقســیم بندی جدید  کند.  کمک  کارگردان  مکان اجرا، می تواند به انتقال معنای موجود در ذهن 
گران را تغییر  گرفته اند و رابطه ی میــان بازیگران و تماشــا کار  فضــا در اجراهایشــان زده انــد و فضــا را به شــکل های متفاوتی بــه 
کرد. توجه او به مشــارکت  کرده اند. از میان آنها می توان به ریچارد شــکنر اشــاره  گونه هــای جدیــدی را بــه تئاتــر معرفــی  داده و 
کند. در تئاتر محیطی، مرز  گونه ی جدیدی را با عنوان تئاتر محیطی معرفی  که  گر و تاثیر آن بر اجرا، ســبب شــده اســت  تماشــا
گران بر اجــرا تاثیر می گذارد و روابــط جدیدی بین  گر و بازیگــر حذف می شــود و فعالیت تماشــا تفکیک کننــده ی جایــگاه تماشــا
گر و بازیگر شکل می گیرد. حال با توجه به این که در تئاتر عروسکی به واسطه ی حضور عروسک با روابط بیشتری میان  تماشا
که، با توجه به ساختار اجراهای شکنر  گران روبرو هستیم، هدف از این پژوهش این است  عروســک و عروســک گردان و تماشــا
که حذف مرزهای مکانی در تئاتر  کرد. نتایج نشان می دهد  بتوان با روش تحلیلی- تطبیقی، مکان را در تئاتر عروسکی بررسی 

عروسکی، می تواند روابط جدیدی را میان عوامل اجرایی در تئاتر عروسکی سبب شود.
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هــر اثــر هنــری، نیازمنــد فضایی بــرای بــه نمایش درآمدن اســت. 
ایــن فضــا معمــواًل دارای مرزبنــدی میــان اثــر و مخاطــب اســت. این 
کننده قرار می دهد.  مرزبندی، مخاطب را همیشــه در جایگاه تماشــا
کــه او با اثر هنــری تلفیق  تخطــی مخاطب از این مرز ســبب می شــود 
شــود و دیگــر نه تنها در پی معنای اثر باشــد، بلکه با عبــور از این مرز، 
گســترش  دهــد. نمونه های  خــود بــه معنــای اثــر تبدیل شــده و آن را 
که مخاطب بخشــی از اثر  متفاوتــی را می تــوان در هنرهای پاپ یافت 
هنری شــده است. برای مثال می توان به یکی از آثار رابرت راشنبرگ۱ 
کرد  ) هنرمند جنبش دادائیسم جدید در آمریکا( در سال ۱۹50 اشاره 
که در آنها، تصاویر قابل رویت در  کرد  کار  کاماًل سفید  که نقاشی هایی 
ســطح ســفید تابلو، ســایه ی بیننده بود. » جوهر فکری آثار راشنبرگ 
که  کیج۲ )۱۹۱۹-۱۹۹۲( بود،  برگرفته از فلسفه ی زیبایی شناسی جان 
گر به  خود مبتنی بر ایجاد اغتشــاش ذهنی و بر هم زدن تمرکز تماشــا
هدف هوشــیارکردن او نســبت به ضمیر نفس و محیط پیرامونی اش 
بــود« ) اســمیت، ۱۳۸0، ۱۳۴(. در مثــال دیگــر می تــوان به یکــی از آثار 
کلین۳ ))۱۹۲۸-۱۹6۲( از هنرمندان جنبش نئودادائیســت اروپا(  ایــو 
کــه در ســال ۱۹5۸ در یــک مراســم جنجالــی در پاریــس،  کــرد  اشــاره 
که خالی از هر چیز، حتی یک مبلمان ساده بود.  کرد  نمایشگاهی برپا 
کل نمایشــگاه به رنگ ســفید درآمد و در آن هیچ چیز دیده نمی شــد 
کلین به همان  و بازدیدکننــدگان به بخشــی از اثــر تبدیل می شــدند. 
کــه از انگیزه هــای خلــق اثر هنــری فاصله می گرفــت، تکاپوی  نســبت 
هنــری را در مشــارکت جمعــی جســتجو می کــرد. در این تفکــر، فعل و 
که در  انفعــاالت هنــری الزامًا در حضــور بینندگان آن صــورت می گیرد 
خــالل آن، هنرمنــد در برابــر بازدیدکننــدگان به ارائــه ی خالقیت های 
هنــری خــود می پــردازد. در ایتالیــا، میــکل آنجلــو پیســتولتو۴ )متولد 
۱۹۳۳(، در تابلوی »شــخصیت نشســته5«، تصاویر عکاسی شده را در 
کــه بیننده خــود را در آن می دید و با  پیــش زمینــه ی آینــه ای قرار داد 
ایــن ترکیــب، اثر با حضــور بیننده تکمیل می شــد. در دیگــر هنرها نیز 
که مخاطب  می تــوان نمونه هایــی را مــورد مطالعه و تحقیق قــرار داد 
که میان  در تکمیل اثر هنری، به ایفای نقش می پردازد و از مرزبندی 
خــود و اثــر وجــود دارد، عبور می کنــد. در هنر تئاتر ماننــد دیگر هنرها، 
می تــوان بــه موضــوع مرزبندی و حــذف آن در تقســیم بندی فضایی 
یک اجرا پرداخت. در مطالعات تئاتر، برای بررســی یک اجرا، بیش از 
که در آن میان عوامل اجرایی  هر چیز، توجه به فضای اجرا و روابطی 
کــه هر رابطــه در تعامل با  شــکل می گیــرد، دارای اهمیــت اســت، چرا 
فضــا می توانــد معنایــی را انتقال دهــد. همچنین تقســیم بندی فضا 
گونه هــای اجرایــی را بــاال بــرده و روابــط جدیــدی را  در اجــرا، تنــوع 
بــه وجــود مــی  آورد. پــال وودراف6 دربــاره ی اینکــه چــرا هنــر تئاتــر بــه 
کــه: »بــرای محقق شــدن  فضــای مشــخص نیــاز دارد، بیــان می کنــد 
کند. خواه  کردار دیگران را تماشــا  کســی باید  موفقیت آمیــز هنر تئاتر، 
کارتان  کــه  کردن باشــد یا تماشــا شــدن، بایــد بدانید  کار شــما تماشــا
کردن بــرای تئاتر ضروری  چیســت. تمایز بین تماشــا شــدن و تماشــا 
که  کردن فضا و مرزبنــدی در نمایش، ابزاری اســت  اســت. مشــخص 

که تماشــا می شوند، برآورده می کند«  گر را از آنانی  نیاز به تمایز تماشــا
کالســیک،  )وودراف، ۱۳۹،۱۳۹۴(. بــه همیــن منظــور، در تئاترهــای 
گران و بازیگران و صحنه ی اجرا وجود داشته  همیشه مرز بین تماشا
کــه محل بازیگــران را تبدیل به مکانی مقدس می کــرده و ورود  اســت 
بــه آن مــکان، بــه منزلــه ی پذیرفتــن قوانیــن آن مــکان بــوده اســت. 
کارگردان های معاصــر در تولید یک  مطالعــه ی نظریــات و شــیوه های 
اجرا، می تواند در مطالعات پژوهشی در حوزه ی تئاتر تاثیرگذار باشد؛ 
که با تقسیم بندی جدید فضا، دست به حذف  کارگردانان پیشرویی 
مرزبنــدی و تغییــر در فــرم و محتــوای یک اجــرا زده انــد. در این میان 
که فرم اجرایی آیین ها را اساس  کرد  می توان به ریچارد شــکنر۷ اشــاره 
که همان  کار خود قرار داده و فرم اجراهای معاصر را به ریشه ی تئاتر، 
گران در اجرا، تغییر  کرده اســت. مشارکت تماشــا آیین اســت، نزدیک 
در تقســیم بندی فضــا و حــذف مرزهــای مکانــی میــان مــکان اجــرا و 
کرده اســت و ســبب  گران، اجراهــای او را بــا تنــوع روبرو  مــکان تماشــا
گر  که همــان بازیگر و تماشــا کــه میــان دو عنصــر مهم در تئاتــر،  شــده 
گسترش  گسترش این روابط، طبعًا  اســت، روابطی تازه شکل بگیرد. 
معانی را هم در پی دارد. » فضای تئاتر، خصوصیت ویژه ای دارد. در 
بســیاری موارد نمی توانیم مرز آن را بشــکنیم و انتظار داشــته باشــیم 
کــه آن فضــا، تئاتر باقی بماند. تجاوز به مــرز می تواند فضای تئاتر را به 
کــه از این مرز عبــور می کنند،  گرانی  کند. تماشــا چیــز دیگــری تبدیل 
تبدیل به بخشی از صحنه می شوند. تئاتر مداخله گران را بر نمی تابد؛ 
یــا آنها را دگرگون می کند یا جلوی آنــان را می گیرد« )همان، ۱۴۸(.  در 
کار و نظریات  مطالعات و پژوهش های تئاتر عروسکی می توان از روش 
کرد. نظریات ریچارد شــکنر  کارگردانان معاصر و پیشــرو اســتفاده  این 
در فــرم اجرایــی و نــوع اســتفاده از فضــا و تقســیم بندی آن، زمینه ی 
کرد،  که بر اســاس آن بتوان بررســی  مطالعــه ی این پژوهش قرار دارد 
گر  همانطورکه در اجراهای شــکنر، حذف مرزهای مکانی میان تماشا
گســترش روابــط می شــود، آیــا در تئاتــر عروســکی  و بازیگــر، موجــب 
هــم، حــذف مرزهــای مکانی میان عوامــل اجرایی می توانــد منجر به 
شکل گیری روابط جدید و در نتیجه گسترش فرم و محتوای اجراهای 
که افزایش روابط در تئاتر عروسکی،  عروســکی شود؟ به نظر می رســد 
در ارتبــاط مســتقیم بــا افزایــش فرم هــای اجرایــی در آن اســت. حال 
آن که چه روابط جدیدی شکل می گیرد و به چه میزان نظریات شکنر 
در تئاتر، می تواند منطبق با تئاتر عروسکی باشد از نتایج این تحقیق 
به شــمار می آیــد. شــناخت روابط جدیــد در تئاتر عروســکی می تواند 
کــه در حال تولید یک  کســانی  در تنــوع و خلق آثار جدید موثر باشــد. 
گاهی و شــناخت به انواع روابطی  اجرای عروســکی هســتند، پس از آ
گر برقرار شــود،  کــه می توانــد بیــن عروســک، عروســک گردان و تماشــا
می تواننــد با افق جدیدی نســبت به تئاتر عروســکی، فــرم و محتوای 
گونه هــای جدیدی را در تئاتر عروســکی  گســترش داده و  یــک اجــرا را 
که منجر به بســط شکل و معنای جدید از عروسک شود  کنند  کشــف 
کیــد بــر آن، برای  و پــس از افزایــش حــس زیبا شــناختی یــک اجــرا و تا
کنند. انتقال اهداف و اندیشــه های خود به مخاطب، متنوع تر عمل 
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حذف مرزهای مکانی در تئاتر عروسکی با توجه به نظریات ریچارد شکنر و 

گسترش روابط میان عوامل اجرایی نقش آن در 

1- مکان و تقسیم بندی فضا در تئاتر

که  هــر مکانــی می تواند صحنه ای برای اجرای یک نمایش باشــد 
کارگردان بر  بســته بــه نوع اجرا، تاثیــر متفاوتی بر مخاطب می گــذارد. 
اســاس اهدافش، مکانــی را انتخاب می کند و با هــدف تاثیرگذاری بر 
مخاطــب، آن را دگرگــون می کند. »در تغییر از متن و خواننده به متن 
کردن  که در زمان قرار دارد، به عمل تماشــا و بیننده، عمل خواندن 
کــه در زمان و مکان  صورت می گیــرد. چون درام در  تبدیل می شــود 
مقایســه با شــعر و داســتان به ابعاد زمان و مکان نیاز دارد، بنابراین 
کــه درام را در ایــن دو بعــد بــه پیــش می بــرد و بــه آن شــکل  روشــی 
می دهــد در بررســی بافــت تئاتــری اهمیــت بســیاری دارد« )آســتن و 

ساونا، ۱۳۸۸، ۱۴6(. در جریان یک اجرا با دو مکان مواجهیم:
گر است( الف. مکان اجرا ) شامل صحنه اجرا+ جایگاه تماشا

ب. مکان معرفی شده در درام )طراحی شده و به اجرا در آمده بر 
صحنه ی اجرا به صورت دکور(

کارگــردان پــس از انتخــاب مــکان یــا فضــای اجــرای خــود، بایــد 
دربــاره ی مناســبات مکانی و بهره بــرداری از فضا توســط عوامل اجرا 
گونه های اجرایی تئاتر متفاوت  تصمیم بگیرد. تقسیمات فضایی در 
گونه ی تئاترهای   است. برای تسهیل در بررسی، می توان آن را به دو 
گر تفکیک شــده  که در آن جایگاه صحنه و تماشــا رســمی )اجراهایی 
گر بــا  کــه جایــگاه تماشــا اســت( و تئاترهــای غیــر رســمی )اجراهایــی 

کرد.  صحنه ی اجرا تلفیق شده است(، تقسیم بندی 
در تئاتــر رســمی، معمــاری داخلــی فضــای اجــرای تئاتر شــامل دو 
گر و دیگــری جایگاهــی بــرای  کــه یکــی جایــگاه تماشــا بخــش اســت 
اجراســت. ایــن دو بخــش به هم وابســته اند و بدون ارتبــاط با یکدیگر 
عملکردشان ناقص است. »شکست و یا موفقیت طراحی یک تئاتر، به 
میزان نفوذ پذیری متقابل این دو ناحیه به هم بستگی دارد« )ویتمور، 
گران ثابت اســت و میان  کــه جایگاه تماشــا ۱۳۹۱، 6۴(. در اجراهایــی 
گــران، مــرز وجــود دارد، بازخــورد اطالعات از ســوی  گران و اجرا تماشــا
گران به سمت صحنه محدود می شود و ارتباطات معمواًل یک  تماشا
کنار هم هســتند اما یک فضای  گران معمواًل در   ســویه اســت، تماشــا
شــخصی بــرای خــود دارنــد و قادر بــه ارتباط دیــداری با هم نیســتند. 
گرایــی  وا بــه  تئاترهــای رســمی، گرایش  از االم )۱۳۹۴(، »در  نقــل  بــه 
گر، هرچنــد الزامــًا در واحد ســاختمانی  اجتماعــی وجــود دارد. تماشــا
گرفته اســت، در نتیجه بــه لحاظ نظری نقش  گران جا  جایگاه تماشــا
کاماًل مشــخص  گذاشــته اســت، هنوز فضای شــخصی  فردی خود را وا
شده خود را دارد، صندلی فردی، و مصونیت نسبی از تماس جسمی 
گران دیگــر و حتــی مصونیت از دیده شــدن توســط دیگران.  بــا تماشــا
کنش فردی است و نه اجتماعی، و  کید بر دریافت و وا کار، تا نتیجه ی 
که در اصل جمعی است«  ارائه ی نوعی "خلوت شخصی" در تجربه ای 

که در اجراهای رسمی: )االم، ۱۳۹۴، ۸۳(. همچنین او بیان می کند 
»مــا هنــوز تحت تاثیــر آرمــان قــرن نوزدهمی ســازمان مکانــی تاالر 
که  کثر عظمــت و زرق و بــرق و ثبات،  نمایــش هســتیم، یعنــی حدا

کثــر رســمیت می انجامد. عناصــر تئاتــری، از دکــور معمواًل  بــه حدا
گر زندانی شده در صندلی هایش. در تئاتر قرن  ایستا گرفته تا تماشا
کاماًل ثابتی هستند،  گران دارای وضعیت  نوزدهمی، جایگاه تماشا
تنوع پذیــر نیســتند و نمی توانند از تقســیمات قطعی و مقرر شــده 
کنند. در نتیجه، متن اجرایی در حکم چیزی از قبل تولید  تخطی 

گر، ارائه می شود« )همان، ۸۱(.  شده با دید ثابت تماشا
کاماًل جدا شــده   در تئاتــر رســمی، مــکان نمایش )صحنــه ی اجرا( 
که نمایش در آن اجرا می شود،  اســت؛ رویداد تنها در بخشــی از مکان 
وجــود دارد. ســاختار صحنه پــردازی، بــا محدودکــردن خطــوط دیــد 
کانونــی" بــودن، یکــی از ویژگی هــا در تئاتــر  راهنمایــی می شــود. "تــک 
که یک مرکز توجه اصلی بر صحنه اســت  رســمی اســت. به این منظور 
که دیگر اتفاقات در حول آن ســازماندهی شــده اند. به همین نســبت 
بــرای تماشــای صحنــه ی نمایــش، یک »بهتریــن مکان« هــم تعریف 
شــده اســت. به طور مرسوم، صندلی شاه نشین، این جایگاه مناسب 
را نشــان می دهد. هرچه دیگر صندلی ها با این صندلی فاصله داشته 
گاهــی و توجه به  کارگردانــان با آ باشــند، دیــد محدودتر اســت. برخــی 
گران  این تقسیم بندی کالسیک و با تمایل داشتن به مشارکت تماشا
در اجــرا، ســعی در برداشــتن مــرز میان ایــن دو فضا )جایــگاه صحنه و 
گونه های جدیدی را  کردند و  گران( و تلفیقشــان با هم  جایگاه تماشــا
گروه ها و روش ها،  در تئاتر به وجود آوردند. افزایش روزافزون مکان ها، 
که ارتباط قابل انعطاف میان بازیگر و  تئاتر غیر رســمی را پدید می آورد 
گر را باز می آفریند. تئاتر معاصر، خالی از بیان مستقیم معناست  تماشا
گر در  گر را در موضعــی بی واســطه بــا اجرا قرار می دهد. تماشــا و تماشــا
هیجانات اجرا غرق نمی شود و دائم در حال پردازش عناصر اجراست. 
گر حذف می شود، در  که مرز میان صحنه و تماشا گونه ی تئاتر  در این 
کنش نشان می دهد  گر نسبت به نمایش و بازی ها، وا طی اجرا، تماشا
گر می شــود. به این ترتیب  کنش جدید در اجرا کنش منجر به  و این وا
در طــول اجــرا، تعامل میــان صحنه و ســالن نمایش جریــان می یابد. 
گرایــش دارد و هر  گفتمــان چندپــاره  گونــه ی تئاتــر به ســوی یک  ایــن 
گر بر  گر می تواند خوانشــی متفاوت از اجرا داشته باشد. »تماشا تماشــا
گرایش فرهنگی و ایدئولوژیک اجرا، نسبت خود را با آن تعیین  اساس 
گران به دنبال رســیدن  گر در هر صــورت همچون اجرا می کنــد. تماشــا
گروه مقابل اســت.  کــردن با  بــه یــک زبان مشــترک بــرای ارتباط برقرار 
که هم، زبان جهان خود را داراســت و هم ســطح آن زبان را به  گروهی 
گر بتواند وارد جهان نمایش آنها شود  سطحی عمومی رسانده تا تماشا
کام بوده  و ارتبــاط اولیه شــکل بگیرد، بــدون این ارتباط اولیه، اجــرا نا
گر سردرگم شده و مشارکتی صورت نمی گیرد. داشتن رمزگان  و تماشــا
گر شرط الزم و اولیه رسیدن به  گر و تماشــا گروه اجرا مشــترک میان دو 
کارگردان های  مشــارکت در اجراست« )خالقی، ۱۳۹0، ۳۱(.  بسیاری از 
معاصــر، تحــت تاثیــر آییــن، به شــیوه ی تــازه ای بــرای اجرای اثــر خود 
کارکردهای تازه ی اجرای تئاتر، تبدیل به  دست یافته اند و جستجوی 
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گران در طول اجرا،  دغدغه های اصلی آنها شده است. تئاتری که تماشا
تنها رویداد را دنبال نمی کنند، بلکه خود درون رویداد هستند. مانند 
برگزارکنندگان آیین، حضور و فعالیتشــان در مکان و فضا پویاست. اما 
باید توجه داشت که تئاتر امروز با طراحی جدید فضا و مکان، به دنبال 
که نیکالی  گران است. همانطور  رابطه ای ســاده و بی واسطه با تماشا
که: »ما داریم می کوشیم  کرده اســت  اخلوپکوف۸ در ســال ۱۹۳۴ بیان 
گران  کنیم، و با این فکر، تماشا گران نوعی صمیمیت برقرار  تا با تماشا
گر هســتیم.  کنیم. ما در همه ی جهت  های تماشــا را از همه ســو دوره 
گر تئاتر ما باید بخشــی فعلی از اجرای ما بشــود« )اونــز، ۱۳۸۸،  تماشــا
گر در تئاتر به منظور  ۱0۲(. تلفیق فضای صحنه ی اجرا و جایگاه تماشا
گر و صحنه را می تــوان در نظریات و  از میــان برداشــتن مرز بین تماشــا
کــرد. آنها توجه خود  کارگردانان تجربه گرای قرن بیســتم جســتجو  آثار 
که تئاتر  گران ســوق دادنــد و به دنبــال روش هایی بودنــد  را بــه تماشــا
گر فعال تبدیل  گر منفعل، به تماشا برای عامه ی مردم باشــد و تماشــا
کس  کارگردانــان می توان بــه وزولود میرهولــد۹، ما شــود. از میــان این 
راینهارت۱0، پیتر اشــتاین۱۱، لوکارونکونی۱۲، اروین پیســکاتور۱۳، برتولت 

کرد.  برشت۱۴، جولیان بک۱5و ریچارد شکنر اشاره 

1-1- ریچارد شکنر
ریچــارد شــکنر در اوایــل ســال ۱۹۷0، بــا معرفــی تئاتــر محیطــی۱6 
گستره ی وسیعی از نمایش های  شناخته شد. »او همیشه مجذوب 
شــکنر  نظریه هــای  اســت.  بــوده   گــون  گونا فرهنگ هــای  در  آیینــی 
در رابطــه بــا تئاترهــای محیطــی، ســبب ایجــاد تحــول در مطالعــات 
انسان شناســی،  دانش هــای  او  اســت.  شــده  تئاتــری  اجراهــا ی  و 
جامعه شناســی، آیین هــای مذهبی و فولکلور، و اســتفاده از وســعت 
آیین های چندفرهنگی در اجرای نمایش را به پژوهش های نظری و 

کرده است« )گنجه، ۱۳۸۸، ۸(.  اجرایی خود اضافه 
که با حذف   تئاتــر محیطی، شــاخه ای از جنبش های تئاتری بود 
گران را بــه  گر و فضــای بازیگــر، تماشــا فاصلــه ی بیــن فضــای تماشــا
فعالیت در طول اجرا رساند. شکنر به تناسب هر اجرا، به سالن شکل 
گران  تازه ای می داد و برای هر اجرا، فعالیت های متفاوتی برای تماشا
کــه  می ســاخت. نحــوه ی چینــش در تئاتــر محیطــی به گونه ایســت 
گــروه بــه تعامــل بــا نمایــش  گر می توانــد بــه دلخــواه خــود در  تماشــا
گذشــته، حتی  بپردازد، یا به طور فردی با نمایش روبرو شــود. از این 
گر می تواند حضور داشــته باشــد.  در برخــی اجراهــا، تنها یک تماشــا
در تئاتــر محیطــی، تقســیم بندی فضــا بــه دو بخــش پایــان می یابد. 
گران در هنگام دیدن  گر است و تماشا تبادل فضا بین بازیگر و تماشا
ج  ج و مر صحنــه، صحنه ســاز هم هســتند. این پدیــده، منجر به هــر
نمی شود، نقش ها از بین نمی روند و فقط جابه جا می شوند. به این 
گر  گران و بازیگران، تماشــا کــه از بین رفتــن مرز میــان تماشــا منظــور 
گر تبدیل می شــود.  گر- تماشــا گــر و بازیگر به اجرا گر- اجرا بــه تماشــا
که آزادانه  گران این فرصت را می دهد  گرفتن این نقش ها، به تماشــا
گون یک  گونا کــرده و از فاصله  هــای  کننــد و در محیــط حرکت  عمــل 
کننــد. »ریچــارد شــکنر بــا توجه بــه تجربه هــای خود و  اجــرا را تجربــه 
کارگردانــان پیشــین، شــش قاعــده را بــرای تئاتر  شــناخت اجراهــای 

ح زیر است: که به شر ح می کند  محیطی مطر
۱. رویداد تئاتری، مجموعه ای از داد و ستد های مرتبط است.

۲. رویــداد تئاتــری، می تواند در فضایی دگرگون شــده و یا فضایی 
کشف شده روی دهد

۳. نقطه تمرکز)کانون( انعطاف پذیر و متغیر است.
گفتن دارند. ۴. همه ی المان های )عناصر( تولید، حرفی برای 

5. متــن بایــد نــه نقطه آغاز باشــد و نه هــدف اجرا. ممکن اســت 
کالمی وجود نداشته باشد. اصاًل متن 

 Kruesi,( »6. در اجرا، از تمامی فضای موجود اســتفاده  می شــود
.)2012, 17

از میــان ایــن 6 قاعــده، قاعــده ی ششــم مرتبــط بــا مباحــث این 
ح می دهد: که شکنر آن را این گونه شر پژوهش است 

»در اجرا، از تمامی فضای موجود استفاده می شود به این منظور 
کــه، وقتــی محــل نشســتن ثابــت و تقســیم اتوماتیکی فضــا به دو 
کاماًل جدیدی ممکن  قســمت، دیگر وجود نداشــته باشد، روابط 

 .)Schechner, 1968, 63( »می شوند
کــرد،  گران، تمــاس بدنــی ایجــاد  می تــوان بیــن بازیگــران و تماشــا
کــرد،  درجــه صداهــا و شــدت بازی هــا را بــه شــکل وســیعی متفــاوت 
می تــوان حــس تجربه ی مشــترک به وجــود آورد. مهم تــر از همه، »هر 
کند، چه با متعهد شــدن به  صحنــه می توانــد فضای خودش را ایجاد 
کردن همه  گســترش یافتن برای پر  یک محیط مرکزی یا دور شــدن یا 
گران خــود به المان  فضاهــای موجود. بازی)نفس می کشــد( و تماشــا
اصلی نمایشی تبدیل می شوند. الگوی تئاتر خیلی به ما نزدیک است: 
خیابــان. زندگــی هــر روزه با حرکــت و جابه جایی مکان، نشــانه گذاری 
می شــود. تظاهــرات خیابانی، فرم خاصــی از زندگی خیابانی هســتند 
که  کــه مصداق هــای تئاتری قــوی ای را در بــر دارنــد. راهپیمایی هایی 
اتفــاق می افتــد، از خیابان بــه عنوان صحنه اســتفاده می کنند و برای 
که خــود در محیط حاضر هســتند و یا در  گرانی اجــرا می شــود،  تماشــا
خانــه تلویزیــون می بینند یا دربــاره آن در روزنامه می خوانند« )گنجه، 
کــه در تئاتر،  ۱۳۸۸، ۱۴(. بــا توجــه بــه مطالب بیان شــده، همان گونه 
گر می تواند  از میــان برداشــتن مرز بیــن صحنه ی اجرا و جایگاه تماشــا
گر شــود و روابط جدیدی را  منجــر بــه تنوع روابط میان بازیگر و تماشــا
بیافریند، در تئاتر عروســکی، به واســطه ی حضور عروسک می بایست 
مکان های بیشــتری داشته باشیم و حذف مرز میان مکان ها در تئاتر 
گر و  عروســکی، منجــر بــه ایجــاد روابط جدیــد میان عروســک، تماشــا
بازی دهنده  شــود. بنابراین در ادامه به بررســی این امر بر اســاس آرای 

ریچارد شکنر پرداخته می شود.

2- مکان در تئاتر عروسکی
گــر  مــکان در تئاتــر عروســکی، متفــاوت از مــکان در تئاتــر اســت. ا
مــکان در تئاتــر بــه دو مــکان درام و مــکان اجــرا تقســیم  و نام گذاری 
 شــود، در تئاتر عروســکی به واســطه ی حضور عروســک، با سه مکان 
که برای تســهیل در فهم و تحلیل این مکان ها،  اصلی روبرو هســتیم 

ح زیر نام گذاری شده اند: به شر
که به صورت دکور  الف( مکان درام: مکان موجود در نمایشــنامه 



6۱

تصویر 2- نقاشــی قرن هیجدهم، یک نمایشــگر سیار چینی با عروسک های دستکشی خود، 
کیسه ای، در حال اجرا. نمونه ای از مکان )ب(. در تماشاخانه ی 

ماخذ: )بیل برد، 1381، 153(

در مکان عروسک ها با ابعادی متناسب با آنها ساخته می شود؛
که به تناســب عروســک ها و برای  ب( مکان عروســک: جایگاهی 

بازی آنها ساخته می شود؛
گر؛ ج( مکان اجرا: صحنه ی اجرا+ جایگاه تماشا

د( صحنــه اجــرا: در برگیرنــده ی مــکان عروســک و مــکان درام و 
جایگاه بازی دهنده؛

گر. ه( جایگاه تماشا
تقسیم بندی این مکان ها را می توان در نمودار ۱ دید.

بــا توجــه بــه نمــودار ۱ و حــذف مــرز میان ســه مــکان  درام، مکان 
اجرا و مکان عروســک، با شــش الگوی مکانی در تئاتر عروسکی روبرو 
گونه  های  کــه هر یک از ایــن الگوهای مکانی، متناســب با  می شــویم 
اجرایی تئاتر عروسکی است و می توان بیان کرد که اجراهای عروسکی 
گیرند. مکان هــا مانند قالبی  می تواننــد در ایــن الگوهای مکانــی قرار 
که در آن قرار می گیرند، شــکل  که به اجراهای عروســکی ای  هســتند 
گونه های  که متناســب با  و فــرم می دهند. این شــش الگــوی مکانی 

ح زیر است: مختلف تئاتر عروسکی هستند، به شر
الــف( مــکان درام، طراحــی و بــه اجــرا درآمــده در مکان عروســک 
اســت و عروســک ها در مکان مختص به خود بازی دهی می شــوند و 
که عروسک گردان حضور دارد( مرز مشخص  با صحنه ی اجرا )جایی 
گران ثابت اســت و مرزی، صحنه ی  دارنــد، همچنین جایگاه تماشــا
گر را جدا می کند. در این حالت، تعامل از سمت  اجرا و جایگاه تماشا
مکان عروسک به سمت جایگاه مخاطب است )نمودار۲(. به عنوان 
کــوی۱۷ ژاپن  نمونــه می تــوان به تماشــاخانه های ثابــت نمایش بونرا
گر را دارد و بین جایگاه  که ظرفیــت بیش از هزاران تماشــا کــرد  اشــاره 

گران و صحنه مرزی وجود دارد )تصویر ۱(. تماشا
  ب( مــکان درام طراحــی و اجــرا شــده در مــکان عروســک اســت 
امــا مــرز میان مــکان اجرا و مکان عروســک، حذف می شــود. در این 
حالــت، مکان عروســک به یک صحنه ی پرتابل تبدیل می شــود و از 
یــک فضــای ثابت به یک فضای نیمه ثابت تغییــر می یابد. اما مکان 
کرده است، یک فضای موقتًا ثابت  که به شکل دکور نمود پیدا  درام 
باقی می ماند. مکان اجرا، یک مکان انتخابی مانند )کوچه، خیابان 
کافــه و...( اســت و صحنه ی عروســک ها در آنجا برپا می شــود. مرز  و 
گر با از دست دادن  گر شکسته شده و تماشا میان مکان اجرا و تماشا

نمودار1- الگوی مکان در تئاتر عروسکی. 

کو.    تصویر1- تماشاخانه بونرا
)www.japandeluxetours.com( :ماخذ

نمودار3- مکان )ب(.

نمودار 2- مکان )الف(.

حذف مرزهای مکانی در تئاتر عروسکی با توجه به نظریات ریچارد شکنر و 
گسترش روابط میان عوامل اجرایی نقش آن در 
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فضای ثابتش، مکان عروســک را محاصره می کند. اما همچنان بین 
گر مــرز وجــود دارد. در ایــن حالــت، تعامل  مــکان عروســک و تماشــا
بیشتر از سمت عروسک به مخاطب است اما چون مخاطب در یک 
گرفته، ممکن اســت بتواند  فاصلــه نزدیک تــر با مکان عروســک قــرار 

تاثیری بر روند اجرا داشته باشد )نمودار۳(.
بــرای نمونــه می تــوان به نمایش ســایه وایانــگ۱۸ در جاوه اشــاره 
گرفتن  که روســتاییان در هوای خنک شــبانگاهی، برای جشــن  کرد 
یــک واقعه ی محلی جمع می شــوند. در محل جشــن یک صفحه ی 
کشــیده  که درون یک چهارچوب  نمایش بزرگ از پارچه ی ســفیدی 
گر در  شــده اســت قرار دارد و پشــت آن، چراغی روشــن اســت. تماشــا
هر دو ســوی پرده می نشــیند. درحد فاصل چراغ و پرده، پیکره های 
متنوع از زنان، مردان، خدایان، حیوانات حضور دارند؛ اندازه ی این 
گران،  عروســک ها بین ۲0 ســانتی متر تا یک متر اســت. بیشــتر تماشا
کــه بین موجودات بر پــرده می اندازند را می بینند و بقیه  ســایه هایی 
که حرکات آنها توســط یک نفر و با  شــاهد خود عروســک ها هســتند 

کمک میله های متصل به عروسک ها ایجاد می شود.
ج(  مــرز بیــن مکان عروســک و مکان اجرا شکســته می شــود، اما 
همچنــان مــکان عروســک ثابــت اســت. در ایــن حالت از بیــن رفتن 
ج  مــرز بــه دو صورت اتفاق می افتد: یا عروســک ها از مــکان خود خار
کننده یا  شده و بر روی صحنه ی اجرا حرکت داده می شوند و یا  اجرا
عروســک گردان در مکان عروســک و چیدمان صحنه دخل و تصرف 

گر ثابت است اما تعامل دو  کرده و آن  را تغییر می دهد. جایگاه تماشــا
گروه هــای دوره گرد دید  طرفه اســت. این مکان را بیشــتر می توان در 
کنار اتاقکی سیار در فضای باز روشن می کنند و یا در زیر  که چراغی در 
که بتوانند جذب  گری  ســایه ی ســاختمان های بزرگ برای هر تماشا
کننــد، نمایش می دهند. یکی عروســک ها را بــازی می دهد و دیگری 
در جلوی صحنه، ساز می نوازد و با عروسک ها به صحبت می پردازد. 
نمایش خیمه شــب بازی در ایران متناســب با این مکان اســت. زیرا 
که عروســک در آن  عــالوه بــر مــکان اجرا، خیمــه ی عروســک را داریم 
بــازی می کنــد و در یک طرف خیمه، مرشــد با عروســک ها حرف زده 
و در رونــد اجــرا دخیــل اســت. همچنیــن در بخش هایــی از نمایش، 
کنند، به این  که آنها را همراهی  گران می خواهند  عروسک ها از تماشا
گران و  ترتیب یک تعامل دو سویه بین  صحنه ی اجرا و جایگاه تماشا
یک تعامل نیز بین مرشد و مکان عروسک برقرار می شود )نمودار۴(.
د( مکان درام در مکان اجرا نمود می یابد و مکان عروسک حذف 
می شــود. عروســک ها آزادانه در صحنه ی اجرا به حرکت در می آیند، 
گر حفظ شده است. تعامل از  اما همچنان مرز میان صحنه و تماشــا

سمت صحنه به مخاطب است )نمودار 5(.
ه( مــرز میان مکان عروســک و دکــور و مکان اجرا حذف می شــود 
گران باقی می ماند. اجرای عروســکی در فضای  و تنها جایگاه تماشــا
گران در حاشیه های مسیر  باز )خیابان و...( اتفاق افتاده، اما تماشــا
اجرا، مرزشــان مشــخص است. تعامل یک سویه اســت. این مکان را 
کمپانی عروســکی رویــال دولوکس۲0مشــاهده  می تــوان در اجراهــای 
گذاشته و جایگاه  گروه در خیابان ها نمایش خود را به اجرا  کرد. این 
گران به وسیله ی حصارهایی در حاشــیه خیابان ها مشخص  تماشــا

شده است )نمودار6(.

تصویر3- خیمه شب بازی )مداخه مرشد در مکان عروسک و شکستن مرز توسط او(.
)www.mehrnews.com( :ماخذ

تصویر4- عروسک ها19بدون داشتن مکان عروسک بر صحنه اجرا آزادانه حرکت می کنند.
) www.tiwall.com( :ماخذ.)نمودار 5- مکان )د

نمودار 4- مکان)ج(.
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گر. در   و( حذف مکان ها و از بین رفتن مرز میان صحنه ها و تماشا
گر در اجرا مشارکت دارد.   این حالت، تعامل دو ســویه اســت و تماشــا
نمونه ی این مکان را می توان در اجرهای تئاتر نان و عروســک۲۱ دید 

گر از بین رفته است.  که مرز بین مکان  اجرا و تماشا

2-1- خلــق روابــط جدیــد در تئاتر عروســکی به واســطه ی حذف 
مرزهای مکانی

و  بازیگــران  می افتــد:  اتفــاق  گــروه  دو  بیــن  تعامــل  تئاتــر،  در 
کارگردان،  گران. بنابراین بسته به نوع مکان اجرا و تمهیدات  تماشــا
گر شــکل می گیرد، به ســه دســته ی  کــه بیــن بازیگر و تماشــا روابطــی 
تقســیم   گر،  تماشــا گر-  تماشــا و  بازیگــر  بازیگــر-  بازیگــر،  گر-  تماشــا
گر،  می شــود؛ اما در تئاتر عروســکی، عالوه بر عروســک گردان و تماشــا
ح زیر است: عروسک هم حضور دارد. بنابراین روابط بین آنها به شر

۱. رابطه بین عروسک گردان وعروسک؛
گر؛ ۲. رابطه بین عروسک گردان و تماشا

۳. رابطه بین عروسک گردان و عروسک گردان؛
گر و عروسک؛ ۴. رابطه بین تماشا
5. رابطه بین عروسک و عروسک؛
گر. گر و تماشا 6. رابطه بین تماشا

گفته شــد، در تئاترهای رســمی، مکان اجرا تقســیم  که  همانطور 
وجــود  بازیگــر  و  گر  تماشــا جایــگاه  بیــن  در  تفکیــک  و  اســت  شــده 
کــه در تئاترهــای غیررســمی -از جملــه  دارد. همچنیــن بیــان شــد 
اجراهــای محیطــی ریچارد شــکنر- از بین رفتن مرزهــای مکانی بین 
گر و بازیگــر تغییر  کــه نقــش تماشــا گر و بازیگــر ســبب می شــود  تماشــا

گر،  گر-اجرا گر به تماشــا گر، و تماشــا گر- تماشــا یابــد و بازیگــر بــه اجرا
گر در تئاتر عروســکی هم ایــن موضوع تغییر  تبدیــل شــود. بنابرایــن ا
نقــش و از بیــن رفتــن مــرز بیــن مکان هــا بــا اجراهــای شــکنر تطبیــق 
کــه مکانــی مانند مکان  کرد  گونــه بیان  داده شــود، می بایســت ایــن 
کــه مرزهــای مکانــی در آن حــذف می شــود، می توانــد منجــر به  )و( ، 
دگرگونی روابط موجود در تئاتر عروســکی شــود. این دگرگونی روابط، 
شــکل گیری نقش های متنوعی در بین عروســک و عروســک گردان و 
که به نظر می رسد از طریق  گر را در پی دارد. در ادامه، روابطی  تماشا
حذف مرزهای مکانی به وجود می آید، بررسی می شود. سپس بیان 
کدام یــک از روابط تنها به دلیل حــذف مرزهای مکانی  کــه  می شــود 
کــدام رابطه، حــذف مرزهای  شــکل می گیرنــد و در روند شــکل گیری 
مکانــی بی تاثیر اســت. با توجه بــه مبحث تبدیل پذیــری نقش ها در 
ح زیر است: اجراهای شکنر، 6 رابطه ی جدید در تئاتر عروسکی به شر
۱. عروســک به مثابه عروســک گردان )عروسک- عروسک گردان(: 
جایــگاه  هــم  عروســکی،  تئاتــر  در  عروســک گردان  گفــت  می تــوان 
کنترل گــری و ســلطه را تجربــه می کنــد و هــم بــه نوعــی زیــر ســلطه ی 
عروســک مــی رود. تجربــه ی حســی زیر ســلطه ی عروســک رفتن، در 
عروســک های غول پیکر، بیشتر نمایان اســت. در واقع می توان این 
کارگردانان با  رابطه را بســته به اندازه ی عروســک دانســت.  برخی از 
کــردن ابعاد عروســک و طراحی فــرم آن، عروســک  های جدید  بــزرگ 
کار رفته و  کــه بیشــتر در تئاترهای محیطی و خیابانــی به  را ســاختند 
گویی عروســک ها بر  در حــال هدایــت عروســک گردان خود هســتند. 
کنترل می کنند. اما به نظر  عروســک گردان ها تســلط داشــته و آنها را 
که شــکل گیری این رابطه، مســتلزم حــذف مرزهای مکانی  می رســد 

گروه رویال دولوکس. تصویر5- اجرایی از 
)www.mannecy.fr( :ماخذ

گر در اجرا. تصویر6- نان و عروسک و مشارکت تماشا
) legacy.wbur.org( :ماخذ.)نمودار 7 - مکان)و

نمودار 6- مکان )ه(.

حذف مرزهای مکانی در تئاتر عروسکی با توجه به نظریات ریچارد شکنر و 
گسترش روابط میان عوامل اجرایی نقش آن در 



6۴
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۹۸

گر نباشــد. زیرا می تــوان این عروســک ها را در  گــر و تماشــا میــان اجرا
کرد.  کالسیک نیز، مشاهده  سالن ها و مکان هایی با تقسیم بندی 

۲. عروســک گردان به مثابه عروسک )عروسک گردان- عروسک(: 
این نوع رابطه در یک تقابل دو ســویه با رابطه ی قبل قرار می گیرد و 
گردان بر حسب  که عروسک  وابســته به طراحی عروسک اســت. چرا 
کــه عروســک در اختیــار او می گــذارد، به انجــام وظیفه اش  امکاناتــی 
می پردازد. بنابراین مانند رابطه ی قبل، شــکل گیری اش وابســته به 
که  حذف مرزهای مکانی نیســت. زیرا بســیار مشــاهده شــده اســت 
عروســک گردان بــا اســتفاده از ماســک یا تن پــوش یا بــا تکنیک های 
کرده و در مکان های مرزبندی شده  دیگر، خود را به عروسک تبدیل 

به ایفای نقش پرداخته است.     
گر(:  گر )عروسک گردان- تماشا ۳. عروســک گردان به مثابه تماشا
که شــکل گیری ایــن رابطــه، متاثــر از حذف  می تــوان اذعــان داشــت 
گر وجــود  کــه مشــارکت تماشــا مرزهــای مکانــی اســت. در اجراهایــی 
گر داده و او را در رونــد  دارد، عروســک گردان نقــش خــود را بــه تماشــا
اجــرا دخیــل می کند، و خــود عالوه بر داشــتن نقش عروســک گردان، 
گاهی مشــغول به مشــاهده ی  گر را نیز برعهده دارد زیرا  نقش تماشــا

گران است. عروسک گردانی تماشا
گر- عروسک گردان(:  گر به مثابه عروســک گردان )تماشا ۴. تماشا
گران در  این رابطه نیز با رابطه ی قبلی ارتباطی دو سویه دارد. تماشا

گاهی عروســک ها را هدایت  یــک اجــرای محیطی، نقــش می گیرند و 
گر  گر از اجرا کننده ی تماشــا که جدا  می کننــد. آنها بر مرز های مکانی 
اســت، فائــق آمــده و بنــا به خواســت خــود در لحظــه، تجــارب لذت 
بخشی از جان دهندگی به یک جسم بی جان را به دست می آوردند. 
که همواره بــه عنوان یک قانون در  همچنیــن عبــور از این مرز مکانی 
گهانی  گران ثبت شــده اســت، بــه منزلــه ی برداشــتن نا ذهن تماشــا
یک قانون چند هزار ســاله اســت و از نظر روانی، لذت اجرا را در ذهن 
گر دوچنــدان می کنــد. در اجراهــای محیطی عروســکی مانند  تماشــا
کارگردانی و سرپرستی پیترشومان۲۲  گروه نان و عروسک به  اجراهای 
گاهی عروسک ها  گران در روند اجرا نقش به ســزایی داشــته و  تماشــا
کنار عروســک گردان ها، بازی می دهنــد. بنابراین می توان بیان  را در 
کــه ایــن رابطه تنهــا از طریــق از میان برداشــتن مرزهــای مکانی  کــرد 

شکل می گیرد. تصویر زیر به این رابطه اشاره دارد.
که  گر(: زمانی  گر )عروســک- تماشــا 5. عروســک بــه مثابه تماشــا
در یک اجرا از عروســک اســتفاده نمی شــود و به عنوان شی ای بدون 
که عروســک یا شــیء، در حال  کاربــرد قــرار می گیرد، مانند این اســت 
تماشــای آن اجراســت. البته این نوع رابطه، جنبه ای انتزاعی دارد. 
جنبــه ی عینــی این رابطه را می توان در برخی از هنرهای تجســمی و 
گر در تئاتر به دنبال مثال باشــیم، می توان به اجرای  پیکره هــا دید. ا
که فیلــم "اربعین"۲۳ ناصــر تقوایی را در  کــرد  حمیدرضــا اردالن اشــاره 

گر.  تصویر10- اجرایی از حمیدرضا اردالن؛ عروسک به مثابه تماشا
www.socimage.com (( :ماخذ

تصویر8- عروسک گردان به مثابه عروسک.
)www.pinterest.com( :ماخذ

تصویر7- عروسک به مثابه عروسک گردان.
)www.pictograph.club( :ماخذ

گران در اجرا و عروسک گردانی توسط آنها. تصویر9- اجرای نان و عروسک. مشارکت تماشا
)gregcookland.com( :ماخذ
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گذاشــت و عروسک ها را  موزه ی ســینما برای عروســک ها به نمایش 
که ترنس  کرد )تصویر5(. در این روش  گر تبدیل  به عروســک- تماشا
مدرن نامیده می شود، اشیاء و عروسک ها به عنوان مخاطب حاضر 
می شــوند و فلســفه وجــود چنین شــیوهای، بازگشــت به اندیشــه ی 
آیینــی اســت، در واقــع در روش ترنــس مــدرن، نــگاه هنرمنــد و اثــر 
هنری معطوف به یافتن آیین های معاصر اســت. در مثالی دیگر، در 
پرفورمنســی به نــام آنها همه مرده اند، شــاعر ژاپنی تنــدو تایجین۲۴، 
کــه ســال ها قبــل مرده انــد، شــعر  بــرای عکــس دانش آمــوزان ژاپنــی 
گر شــکل می گیرد  می خواند. در این اجرا، رابطه  ی عروســک- تماشــا

اما شکل گیری آن نمی تواند متاثر از حذف مرزهای مکانی باشد.  
گر- عروسک(: می توان اذعان  گر به مثابه عروسک )تماشا 6. تماشا
گر به مثابه عروسک نگاه  داشت که نفس تئاتر سنتی، همواره به تماشا
که جای دقیق نشســتنش مشــخص اســت، حق  گری  می کند. تماشــا
ندارد در طی اجرا حرف بزند و باید قوانین یک اجرای کالسیک را درست 
کند و در بیشــتر موارد هم درســت به همان  همانند یک عروســک اجرا 
چیزی فکر کند که مقصود گروه اجرایی و به نوعی حتی مقصود صاحب اثر 
گوستو بوآل از آن با عنوان تئاتر  بوده است. این، همان چیزی است که آ
مردم ستمدیده، یاد می کند. »تئاتر ارسطوئی که شکل غالب تئاتر غربی 
که به واسطه ی  گویی  است، قالبی است از تلقین سیاسی، ارعاب و زور 

آن پذیــرش ایدئولوژیــک وضــع موجــود و تــرس از تغییــر بــه مخاطــب 
که بــرای خودش  منفعــل القــا می شــود. مخاطــب ایــن اجــازه را نــدارد 
که  گر به این معنی است  بیندیشد. موقعیت منفعل او به عنوان تماشا
کنــش بزند« )فورتیــر، ۱۳۸۸، ۱۸5(.  حــق ندارد برای خودش دســت به 
 از بین رفتن مرزهای مکانی در تئاتر، امکانی است که می توان تئاتر را 
از این غالب سلطه جویانه دور کرد. همچنین شکل گیری این رابطه متاثر 
از حــذف مرزهــای مکانــی را ،می توان در برخــی از اجرا های خیابانی و یا 
گران عالوه بر مشارکت در اجرا، ماسک هایی را  که تماشا کارناوال ها دید 
نیز بر صورت خود قرار می دهند و همراه با دیگر عوامل، یک اجرا را پیش 
گر در یک سالن اجرا با تقسیمات فضایی کالسیک، این رابطه  می برند. ا
کــه عروســک گردان، فاصله  بخواهــد شــکل  بگیرد، مســتلزم این اســت 
که  کرده و با شکســتن مرزهای مکانی، اعمالی را  کم  گر  خود را با تماشــا
گفت  کند. پس می توان  گر اعمال  بر عروسکش انجام می دهد بر تماشا

که شکل گیری این رابطه نیز با حذف مرزهای مکانی ممکن می شود.
گر فرم اجرایی  با توجه به بررسی روابط در باال می توان بیان کرد که ا
ریچارد شــکنر و حذف مرزهای مکانی در اجراهای او با تئاتر عروســکی 
که شکل می گیرد  تطبیق داده شــود، می بایســت 6 رابطه ی جدیدی 
متاثر از حذف مرزهای مکانی باشــد، اما تنها ۳ رابطه را می توان بیان 

که این گونه ایجاد می شوند. نمودار ۸، بر این نکته اشاره دارد: کرد 

نمودار8- روابط جدید متاثر از حذف مرزهای مکانی.

هــر مــکان و چگونگــی اســتفاده از فضــا در تئاتر و تئاتر عروســکی، 
گــر  ا اینکــه  حــال  کنــد.  منتقــل  مخاطــب  بــه  را  معنایــی  می توانــد 
تقسیم بندی های فضایی از میان برداشته شود در نوع روابط میان 
عوامل اجرایی در تئاتر عروسکی چه تغییری ایجاد می شود، می توان 

کرد: نتایج زیر را بیان 

حذف مرزهای مکانی در تئاتر عروسکی، می تواند روابط جدیدی را 
گران )عروسک و عروسک گردان(، به وجود آورد، که  میان مخاطب و اجرا
در برخی از این روابط، عروسک وجه عینی و در برخی دیگر )توسط تخیل 
مخاطب(، وجه انتزاعی می یابد. توجه و استفاده از هر یک از این روابط 
در الگوهــای مکانــی متفاوت، می تواند منجر به ایجــاد یک فرم اجرایی 

حذف مرزهای مکانی در تئاتر عروسکی با توجه به نظریات ریچارد شکنر و 
گسترش روابط میان عوامل اجرایی نقش آن در 
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و در نتیجــه محتوای جدید در تئاتر عروســکی  شــود. نمــودار ۸، به این 
گر در تئاتر مساله ی تغییر نقش عوامل اجرایی تنها  نکته اشاره دارد که، ا
وابسته به حذف مرزهای مکانی و از میان برداشتن تقسیم بندی های 
فضایی است، در تئاتر عروسکی به علت حضور عروسک و افزایش روابط 
میــان عوامــل اجرایــی و در نتیجــه، افزایش الگوهای مکانی نســبت به 
تئاتر و تاثیر آنها در تنوع اجراهای تئاتر عروسکی، حذف مرزهای مکانی، 
همیشــه نمی تواند تغییر نقش را به دنبال داشته باشد. بنابراین توجه 
بــه اجرا هــا و اســتفاده از نظریات ریچارد شــکنر برای بررســی ایــن امر، تا 
حدودی منطبق با بررسی مساله ی تغییر نقش میان عوامل اجرایی به 
علت حذف مرزهای مکانی در تئاتر عروسکی است؛ چرا که فقط در تئاتر 

گاهی طراحی  که نه تنها حذف مرزهای مکانی، بلکه  عروســکی اســت 
که روابــط جدیدی  کند  عروســک ها می توانــد شــرایط و فرمــی را ایجــاد 
گر و عروســک بــه وجــود آید. بــا توجه به  میــان عروســک گردان، تماشــا
تنوع الگوهای مکانی در تئاتر عروســکی باید یادآور شــد، پس از انتخاب 
کارگردان می بایســت  مکان اجرای متناســب با نیاز اجرا، نوع تمهیدات 
کــه در ســالن هایی بــا مرزهــای مکانی و تقســیم بندی های  در اجرایــی 
فضایی میان مخاطب و اجرا گر تولید می شود، با اجراهایی که به صورت 
گر اســت، متفاوت باشــد. به این  محیطی و یا مبنی بر مشــارکت تماشــا
منظور که کارگردان در اجراهای محیطی برای به کارگیری هر پنج حواس 

مخاطب برنامه ریزی داشته باشد. 
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hile every artwork needs a space for be-
ing displayed, that space perforce entails a 

boundary between the artwork and the audience. 
This boundary puts the audience in the position of 
the distanced viewer. And if the audience trespasses 
this boundary, the meaning of the artwork will defi-
nitely change. Every period in the history of theater 
has witnessed a different usage of space, either con-
ventional or unconventional, for the organization of 
performances. In theater studies, it’s important for 
the performance researcher to pay attention to the 
space of performance and the relations developed 
amongst performative elements, as every sort of in-
teraction with space can transfer a different mean-
ing. Diverse divisions of space in performance would 
increase performative types and hence develop new 
relationships, which can help to better convey the 
meaning intended by the director. Accordingly, con-
temporary directors have paid more attention to the 
division of space in their performances, have used 
space in different ways, and therefore altered the 
type of relationship between actors and audiences, 
while introducing performative types based on new 
forms and contents.  Schechner is one of these di-
rectors as well as one of the most important perfor-
mance theorists. Considering rituals and social ac-
tivities, he attempts to approach theater in its primal 
form, which is the ritual. Meanwhile, his concern with 
the spectator’s participation or active presence has 
led to the formation of a new theatrical type which he 
calls the “Environmental Theater” encompassing six 
distinct axioms. In the environmental theater, we en-
counter a new division of space, which removes any 
dissociative boundaries between the actor and the 
spectator’s positions.  The removal of boundaries 

W enables the spectator to take part in the performance 
and affect the performative process with his activities 
as a progressive element in space. The avoidance 
of classical space divisions in performance would 
generate new relationships between the actor and 
the audience, which not only alters the form of per-
formance, but also causes semantic extension. Con-
temporary theories of performance, especially that 
of Schechner proves to be beneficial in the study of 
Puppet Theater as well. The main objective of the 
present research is to incorporate Schechner’s theo-
ries of form, his usage of space and elimination of 
positional boundaries into a comparative-analytical 
reading methodology in order to respond to the basic 
question of how the removal of spatial boundaries 
and spatial division in Puppet Theater could create 
new relationships between the main theatrical ele-
ments – that is, between actor and actor; actor and 
audience. In Puppet Theater, these relations could 
be traced between the puppet, the puppeteer and the 
spectators, making the question of spatial elimina-
tion and the resultant relations between the puppet, 
the puppeteer and the audience even more critical. 
The study reveals that apparently the development 
of new relationships between performative elements 
in Puppet Theater is directly affected by an increase 
in the number of its performative forms. Therefore, 
a better recognition of new relationships in Puppet 
Theater can be an influential factor in the creation of 
more diverse and innovative works while involving a 
new way of audience interaction and situation.
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Richard Schechner, Environmental Theatre, Pup-
pet Theater.

*This article is extracted from the third author`s M.A. Thesis, entitled: “ The Elimination of Place Borders in Puppet Theatre Considering with Schechner 
Views and its Role in Improving Relationship Between Performative Elements” under supervision of first author and advised by second author.
**Corresponding Author: Tel: (+98-912) 3305834, Fax: (+98-21) 66461504, E-mail: massoudic@ut.ac.ir.

The Elimination of Spacial Borders in Puppet Theatre with Consider-
ation to Schechner’s Views and its Role in Improving the Relationship 
of Performative Elements*

Vol 24, No. 2, Summer 2019


